
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tyst Motarbete? 
 
 
 
 
 
 

 
En studie om kvinnor i styrelsen påverkar avkastning på kapitalet. 

 
 
 
 
 
 

Jonas Tesfay 
& 

Mattias Lindqvist 
 
 
 
 
 
 

2011 
  
 
 
 

Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp 
Företagsekonomi 

 
 

 
  
 
 
 

Handledare: Peter Lindberg 
Examinator: Markku Penttinen 

 
  
 
 
 



 

 

 



ABSTRAKT  

Titel: Tyst Motarbete? – En studie om kvinnor i styrelsen påverkar avkastning på 
kapitalet . 

Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Mattias Lindqvist & Jonas Tesfay 

Handledare: Peter Lindberg 

Datum: 2011 – Juni 

Syfte: I Sverige diskuteras det flitigt om att kvinnor är underrepresenterade i 

bolagsstyrelser. Det har också föreslagits att åtgärder såsom kvotering bör införas, i hopp 

om att få en jämnare könsfördelning i styrelserna. Åtgärder som dessa har blivit aktuella då 

detta är ett problem som angriper våra demokratiska värderingar om hur ett samhälle ska se 

ut. Syftet är att undersöka och analysera om det finns något samband mellan avkastning på 

totalt kapital och andelen kvinnor i bolagsstyrelser. 

Metod: Uppsatsen är gjord ur ett kvantitativt med en deduktiv ansats. Vi har samlat vår 

data mellan åren 2005-2009 för samtliga börsbolag på stockholmsbörsen med säte i 

Sverige. Med hjälp av databaserna Retriever och SIS Ägarservice har all sekundärdata 

blivit insamlad och validerad.  Vi har gjort regressionsanalys med hjälp av TSP Version 

5.0.  

Resultat & slutsats: Vi har i denna studie visat att det inte finns något samband mellan 

avkastningen på totalt kapital och andelen kvinnor i bolagsstyrelsen. Däremot kan 

orsaken till ökningen av kvinnor vara en orsak av samhällsdebatten angående fler kvinnor 

i bolagsstyrelsen.  

Förslag till fortsattforskning: Våra förslag är till vidare forskning är att leta fram variabler 

som har en högre förklaringsgrad. Ett annat förslag är att undersöka om orsakerna till att fler 

kvinnor utses till styrelseledamöter beror på att företaget redan har en hög lönsamhet eller 

något annat samband. En tredje forskningsfråga är att mäta tre icke-synliga variabler.  

Uppsatsens bidrag: Vi anser att bidraget är det icke funna sambandet mellan andelen 

kvinnor i styrelsen och räntabiliteten på totalt kapital.  

Nyckelord: Avkastning på totalt kapital, Kvinnor, Bolagsstyrelser, Riskaversion    



  

ABSTRACT  

Title: The exact title used in the thesis will be mentioned here. 

Level: Bachelor thesis in Business 

Author: Mattias Lindqvist & Jonas Tesfay 

Supervisor: Peter Lindberg 

Date: 2011 – June 

Aim: In Sweden the representation of women on company boards is discussed extensively. 

It has also been suggested that regulations such as quotas should be imposed, in hopes of 

getting the gender balance on the board of directors. Measures such as these have been 

presented when this problem attacks our democratic values about how a society should look 

like. The aim is to study and analyze whether there is any connection between the return on 

assets and the proportion of women on company boards. 

Method: The paper is made from a quantitative with a deductive approach. We have 

collected our data between the years 2005-2009 for all listed companies on the Stockholm 

Stock Exchange with headquarters in Sweden. Using the databases Retriever and SIS 

Ägarservice, all collected secondary data have been validated. We have done a regression 

analysis using TSP Version 5.0. 

Result & Conclusions: We have in this study demonstrated that there is no correlation 

between the return on assets and the share of women in the board of directors. However one 

reason for the increase of women in the board of directors could be caused by the public 

debate about women.  

Suggestions for future research: Our proposal for further research is to locate the 

variables that have a higher coefficient of determination. Another proposal is to investigate 

the reasons for more women appointed to the board because the company already has a high 

profitability. A third issue is to measure non-visible variables. 

Contribution of the thesis: We believe that the contribution is the non-correlation result 

between the percentage of women on the board and return on assets. 

Key words: Return on total assets, Women, Boards of companies, Risk Aversion 

 



  

Förord 
 

Vi vill passa på att tacka SIS Ägarservice AB för det material ni bidragit med samt ert trevliga 

bemötande. Tack vare ert material har vi lyckats effektivisera datainsamlingen. Detta har 

möjliggjort att studien kunnat genomföras.   

 

Vi vill tacka Peter Lindberg för den goda handledningen, då vi stötte på problem under 

arbetets gång. Ett speciellt tack till Apostolos Bantekas som genom sina statistiska kunskaper 

hjälpt oss ta fram den väsentliga information som var nödvändig för att genomföra denna 

studie.    

 

 

Gävle 2011-06-05 

 

 

Mattias Lindqvist  Jonas Tesfay 
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1. Inledning 
 
 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till denna studie och en introduktion till ämnet kvinnor 

i svenska bolagsstyrelser görs. Här presenteras även problemformulering, syfte, 

avgränsningar samt att det förs en grundlig problemdiskussion om det aktuella ämnet. 

 
 

1.1 Bakgrund 
 

Enligt organisationen, Styrelsekvinnor, finns det en korrelation mellan fler kvinnor i 

ledningspositioner och högre lönsamhet i företag (Hämtad: 2011-03-20 Styrelsekvinnor). 

Detta kan förstås ses ur ett genusperspektiv men även ur rent funktionsmässigt syfte som 

baseras på kompetens. Grunden till lönsamheten kan innefatta många orsaker, som till 

exempel att riskaversionen kan vara olika hos män och kvinnor. Det finns flera studier som 

framhäver att kvinnor tar lägre risk än män. Ett exempel på detta är aktieaffärer där män har 

en tendens att vara mer benägna att ta högre risk (Barber & Odean 2001 och Agnew, Balduzzi 

& Sundén 2003).  

Det finns andra observationer som tyder på att kvinnor är mer riskaverta än män. En studie av 

den gamla TV-tävlingen Jeopardy visar att det manliga könet satsar mer riskfyllt, vilket visar 

på att riskaversionen är lägre hos det kvinnliga könet (Sjögren & Säve-Söderbergh, 2004). 

Catherine C. Eckel och Philip J. Grossman hävdar precis som det vi tidigare nämnde 

angående risk aversion. Eckel och Grossman beskriver även att desto mer kompetens, 

självförtroende och kunskap en kvinna besitter, ökar riskaversionen vid hög avkastning 

(Grossman & Eckel, 2008).   

Trots högre risker och djärvare spelstrategier, kan vi inte finna studier som tyder på att det 

maskulina könet lyckas bättre än det feminina. Enligt dessa två ovannämnda exempel tyder 

inget på att det råder skillnader mellan det kvinnliga och manliga könet, och inte heller några 

skillnader i riskaversion då män kan anse sig själva vara bättre på kluriga frågor som Jeopardy 

baseras på.  

Det finns flera studier som tyder på att genusförväntningar och genusperspektiv råder i 

samhället och inom flera organisationer. Det anses finnas klara skillnader mellan kvinnligt 
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och manligt ledarskap och som kan kategoriseras som könsmässiga egenskaper, där mannen 

undersöker hur saker fungerar och har en fallenhet att avgränsa problem. Till kvinnors starka 

sidor hör förmågan att vara mer systematiska, empatiska och har en bättre förmåga att se 

helheten (Askeberg, 2006).  

Det är ett högaktuellt ämne vid skrivandets tidpunkt, då flera politiska partier vill införa 

kvotering för kvinnor i bolagsstyrelser för börsnoterade bolag. Det finns rapporter, 

avhandlingar och annan litteratur som behandlar ämnet. Dessa har varit till grund för att väcka 

intresset och till basen för vår teori inom det valda ämnet. Det finns även forskning som är 

gjord på senare år som inte har någon relevant utgångspunkt. Det har till exempel använts fel 

lönsamhetsmått och därmed kommit fram till ett icke tillförlitligt resultat, enligt en artikel i 

Dagens Nyheter som publicerades efter en MBA uppsats från Uppsala universitet (Underkänt 

Uppsala, Hämtad: 2010-12-10 Dagens Nyheter). Om lönsamhetsmåtten avgränsas till 

avkastning på totalt kapital kan det ge en vidare syn på hur en objektiv bild uppfattas av 

företagens förändringar när bolagsstyrelsen får en ökad andel kvinnor. Vi vill därför göra ett 

försök att genom användningen av ett accepterat lönsamhetsmått, avkastning på totalt kapital, 

komma fram till en studie med ett mer tillförlitligt resultat.  

 

1.2 Problemformulering & Syfte 
 

I dagens samhälle diskuteras det flitigt om att kvinnor är underrepresenterade i 

bolagsstyrelser. I regeringens skrivelse Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet 

(skr.1999/2000:24) anges att båda könen måste vara representerade inom alla 

samhällsområden. Det har också föreslagits att åtgärder såsom kvotering bör införas, i hopp 

om att få en jämnare könsfördelning i styrelserna (Bolling, A., 2010-03-30, Kvotering till 

styrelser blir en valfråga. Dagens Nyheter Hämtad: 2010-11-15). Åtgärder som dessa har 

blivit aktuella då detta är ett problem som angriper våra demokratiska värderingar om hur ett 

samhälle ska se ut. Det vill säga att alla ska vara lika värda och ha lika rätt att engagera sig i 

det allmänna. Det har blivit en viktig demokratifråga att ha en kvinnorepresentation i styrelser 

som representerar kvinnors andel i samhället.  

 

Det finns ett fåtal studier om sambandet mellan högre andel kvinnor i styrelser och en ökad 

lönsamhet. Frågor som väcker våra tankar är att det är förvånande att bolag inte redan tagit in 
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fler kvinnor i bolagsstyrelsen om det skulle leda högre lönsamhet. Bolagen kanske anser att 

det inte leder till högre lönsamhet med fler kvinnor i styrelsen. Om nu en kvotering skulle 

träda i kraft, finns det tillräckligt med kvinnor med den efterfrågade kompetensen till 

bolagsstyrelser? Om en heterogen bolagsstyrelse presterar bättre än en homogen, alltså med 

bara män, varför strävar inte ägarna efter en sådan uppsättning? Detta är frågor som spelar in 

på valet av en styrelse. En ägare som är intresserad av att se sitt investerade kapital under 

tillväxt bör vara intresserad av kompetens i styrelser, men ändå har inget radikalt hänt med 

andelen i bolagsstyrelser avseende kvinnor. Det finns organisationer samt politiker som 

hävdar att fler kvinnor i styrelser leder till högre avkastning och resultat i bolagen för ägarna, 

men vi har inte hittat någon publicerad studie utan en subjektiv vinkel som styrker detta.    

 

Syftet med uppsatsen är därför att undersöka och analysera om det finns något samband 

mellan avkastning på totalt kapital och andelen kvinnor i bolagsstyrelser i företag som är 

noterade på Stockholmsbörsen.  

 

1.5 Disposition 
 

Uppsatsens disposition är strukturerad enligt följande: 

• Kapitel 2 

- I detta kapitel presenteras metoder för datainsamling och dataanalys. 

 

• Kapitel 3 

- I detta kapitel presenteras ekonomiska och etiska teorier, samt tidigare studier i 

området. 

 

• Kapitel 4 

- I detta kapitel presenteras resultatet av vår studie samt att en redogörelse och 

förklaring av vad resultatet påvisat 

 

• Kapitel 5 

- I detta kapitel redogörs författarnas diskussion och slutsats, samt att förslag till vidare 

forskning ges. 
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2. Metod 
 

 
Inledningsvis kommer vi att i detta kapitel presentera metoden för insamling av de empiriska 

data som ligger till grund för vår studie. Vi ska vidare presentera de urvalskriterier som 

använts för att samla in våra analysvariabler. Här introducerar vi även uppsatsens 

reliabilitet och validiteten samt en förklaring av våra hypoteser. 

 
 

2.1 En kvalitativ eller kvantitativ ingång 
 

Det finns två olika sätt att angripa en undersökning eller en vetenskaplig studie. Detta görs 

antingen utifrån en kvalitativ eller också kvantitativ metod. Betydelsen av ordet kvalitativ kan 

beskrivas som kvalitet alternativt egenskap. Kvalitativ data kan alltså förklaras som empiri 

vilket lätt kan förmedlas i meningar, det vill säga att dessa består av ord och text. Hartman 

(2004) påpekar att termen kvalitativ karakteriseras av icke-numeriska egenskaper och handlar 

mer om hur individer uppfattar och förstår sin omgivning och sig själva. Hartman fortsätter på 

samma spår och framhäver hur en kvalitativ undersökning inte kan analyseras med hjälp av 

siffror. Eftersom resultatet från en kvalitativ undersökning inte kan mätas på samma sätt som 

en kvantitativ studie, är ett vanligt tillvägagångssätt att göra en bedömning av resultatet. 

 

Den kvantitativa ansatsen utgår, som vi nämnde i tidigare stycke, från att mäta data som 

innehåller siffervärden. Dessa siffervärden utgör forskningsobjektets kvantitativa egenskaper, 

och exempel på dessa kan vara ett företags omsättning, räntabilitet på eget kapital eller antal 

anställda. Med hjälp av data i form av numeriska värden kan dessa analyseras och slutsatser 

fastställas (Hartman, 2004).  

2.1.1 Sök- och datainsamlingsmetod 
 

I vår studie har vi utgått från en kvantitativ ansats i ett försök att söka relevant information 

som kan förklara vår problemformulering: hur en förändring i andelen kvinnor i 

bolagsstyrelser påverkar avkastningen på totalt kapital. Om valet hade blivit att bearbeta 

studien genom en kvalitativ metod hade vi varit tvungna att gå djupare in i ett fåtal bolag och 
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behandla dessa. Det här tillvägagångssättet hade dock inte gett oss ett rättvist resultat över hur 

det egentligen ser ut för alla bolag som är noterade på stockholmsbörsen. 

 

Det första vi gjorde var att ta reda på hur många bolag som var noterade på stockholmsbörsen 

samt att ta reda på vilka dessa bolag var. Till vår hjälp använde vi oss av tre olika källor för 

att fastställa detta. Dessa nätbaserade källor var; Dagens Industri, som har en börslista med 

samtliga noterade bolag; NasdaqOMX Nordic och Retriever med motsvarande listor. 

Retriever var den källan som inte hade uppdaterat sitt register över vilka bolag som var 

noterade på Stockholmsbörsen. Det visade sig att en del bolag hade fallit bort av anledningar 

såsom avnotering och uppköp, samtidigt som många nya bolag hade tillkommit. Detta spelade 

dock inte en större roll, då den fundamentala informationen om alla bolag var aktualiserat per 

2009. 

 

Vi fick via, Högskolan i Gävle, tillgång till databasen Retriever som är en leverantör av 

företagsinformation. Genom att söka på Retriever fick vi fram de siffervärden vi behövde.  

De sökta orden på Retriever var bolagens firma, alltså deras namn. Tidsperioden för 

informationen var mellan 2005 – 2009. Vilka siffervärden, eller variabler som vi kommer att 

kalla dem framöver, det rör sig om kommer att beskrivas längre fram i uppsatsen. 

 

Det fanns inte någon information om andelen kvinnor i bolagsstyrelser i Retrievers databas, 

och därför fick vi till en början gå igenom bolagens årsredovisningar mellan åren 2005 – 

2009. Vi insåg emellertid att detta tillvägagångssätt var ineffektivt och tidskrävande.  

Det gav inte heller giltig information då, insamlingen av dessa data gjordes genom att läsa av 

notförteckningar i årsredovisningarna. Där det inte fanns en förteckning över 

könsfördelningen, fick vi istället räkna på antalet styrelseledamöter och för att senare räkna ut 

andelen kvinnor. Detta var inte hållbart och vi fick därför begrunda nya metodval för att 

införskaffa oss tillförlitlig data. Vi fick kontakt med SIS Ägarservice AB, ett företag som är 

specialiserat på analys av ägardata och styrelsedata för börsföretagen på NASDAQ OMX och 

NGM Equity (Fristedt, D., SIS Ägarservice AB, Hämtad: 2010-10-05). SIS Ägarservice AB 

tillhandahöll oss information om antalet styrelseledamöter och andelen kvinnor i 

bolagsstyrelserna. 
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Genom bibliotekets tidskriftsförteckning, vid Högskolan i Gävle, har vi lyckat hitta 

publicerade artiklar och studier. Dessa tidigare artiklar har hjälpt oss att förstå komplexiteten 

med sådana här slags av undersökningar. Det gäller att välja ut ”rätta” variabler som har en 

hög förklaringsgrad, det vill säga att det inte är slumpen som avgör utfallet utan att det finns 

ett samband (Løvås, 2006). 

2.2 Kvalitetssäkring 
 

I uppsatsen används flera vetenskapliga artiklar om tidigare forskning och studier kring 

området, med syftet att ge en grund och referensram. Variablerna som skildras i uppsatsen är 

tagna ur ett objektiv sätt från verkligheten. Vår studie använder sig enbart av sekundärdata 

och därför är det av stor vikt att säkerställa nyttan i dessa data (Saunders, 2007). 

Enligt Saunders (2007), kommer sekundärdata som inte ger den relevanta informationen att 

resultera i en felaktig analys. Detta kommer att i slutändan ge ett irrelevant resultat, som 

avviker från studiens egentliga syfte. Samt att tillförlitligheten på studien havererar. Därför är 

det av en stor vikt att hitta sekundärdata som har en hög grad av tillämplighet, för att besvara 

den uppsatta problemformuleringen och är tillförlitlig.  

 

Vi stötte på en del hinder vid insamlandet av sekundärdata och dessa hinder var att det 

förekom olika metoder att redovisa data. Det finns flera sätt att definiera exakt samma termer, 

till exempel kan avkastning på totalt kapital redovisas som ”Resultat efter finansiella intäkter 

och kostnader + Finansiella kostnader/Totalt kapital” eller ”Rörelseresultatet/Totalt 

kapital”. Med detta sagt, kan det såklart finnas flera andra metoder att redovisa, i det här 

fallet, avkastning på totalt kapital.  

 

För att kvalitetssäkra våra sekundärdata har samtlig finansiell information samlats in från två 

källor, nämligen databasen Retriever och SIS Ägarservice AB. Vi har erhållit vissa nyckeltal 

från Retriever och de andra från SIS samt varit konsekventa genom samtliga bolag. 

Exempelvis har nyckeltalet ”andelen kvinnor i bolagsstyrelsen” enbart erhållits från SIS för 

samtliga år. Genom detta tillvägagångssätt, har vi lyckats undvika de ovan nämnda hindren 

och erhållit konsekvent sekundärdata. 
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De insamlade sekundärdata ifrån Retriever och SIS Ägarservice AB har noggrant granskats 

och tolkats på lika sätt genomgående. Vid osäkerhet kring data om ett specifikt bolag har vi 

tagit kontakt med Retriever och SIS Ägarservice AB. 

 

2.3 Hypotesprövning 
 

Vi har valt att ställa två hypoteser mot varandra för att kunna se om vårt resultat är relevant 

eller ej. Syftet med hypotesprövningen är att vi ska anta ett visst utfall av en hypotes som 

skall efter analysen förkastas eller accepteras. Den hypotesen som önskas utdömas kallas 

nollhypotes. Nollhypotesen är alltså motsatsen till den eller dem hypoteser som ska uttrycka 

all forskning, vilket genom antaganden som hypotesprövningen undersöker. I det fall 

mothypotesen blir tillförlitlig leder det till att den testade variabeln ger effekt på beroende 

variabeln. Genom nollhypotesens infriande förefaller det inte någon skillnad alternativt effekt 

av det prövade stickprovet (Studenmund, 2001). Om testet är signifikant det vill säga, om vårt 

observerade värde avviker från ett hypotetiskt värde som inte beror på statistisk felighet, kan 

vi då välja vilken nivå nollhypotesen ska förkastas på. Den nivå vi väljer att förkasta 

nollhypotesen benämns som testets signifikansnivå och vi kommer att föra testet på 5% och 

10% nivåerna.  

2.3.1 Hypoteser 
 

• Vår nollhypotes H0 är att fler kvinnor i styrelsen påverkar avkastning på det totala 

kapitalet.  

• Mothypotesen H1 är att fler kvinnor i bolagsstyrelser inte påverkar avkastning på det 

totala kapitalet. 
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 Nollhypotes 
(H0) är sann 

Mothypotes 

(H1) är sann 

Slutsatsen: 
acceptera 
(H0) 

Rätt slutsats Typ II misstag 

 

Slutsatsen: 
acceptera 
(H1) 

Typ I misstag 

 

Rätt slutsats 

Figur 2.1 

I figuren ovan kan man visualisera två typer av misstag som kan förekomma i en kvantitativ 

uppsats. Typ 1 är att acceptera en felaktig mothypotes, vilket oftast sker när signifikansnivån 

är för hög. Typ 2 är att acceptera en nollhypotes fast mothypotesen är sann. Vi har även tagit 

hjälp av korrelationskoefficienten som ger indikationer om ett möjligt samband föreligger 

(Studenmund, 2001).   

2.4 Paneldataregression 
 

Paneldata är en metod som används för att studera ett ämne över flera områden under en viss 

tidsperiod. Till exempel kan paneldata användas för att studera hur företagens beteende och 

de anställdas löner över tid förändras(Gujarati, 2003). Paneldata återger observationer på 

multipla variabler över flera tidsperioder, det vill säga att både tvärsnitts- och tidserieaspekter 

beaktas (Koop, 2008). Kombinationen av tidsserier med tvärsnitt kan förbättra kvaliteten och 

kvantiteten på mängden av data som skulle vara omöjligt att uppnå genom att endast använda 

en av dessa dimensioner (Gujarati, 2003). Själva utförandet av regressionen gjordes med TSP 

version 5.0.  

 

Fördelen med paneldata är att den tillåter oss att fånga upp förändringar i våra variabler över 

flera tidsperioder. För att kontrollera för variation över tiden vilket kan vara lika mellan 

andelen kvinnor, används dummyvariabler för vart och ett av de ingående åren och storleken 

på bolagen. Det skulle ha gett oss svårigheter att mäta dessa effekter om vi använt oss av 
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andra modeller som inte tar hänsyn till detta. En annan fördel är att problem med hög 

korrelation mellan förklaringsvariabler minskas, så kallad multikollinearitet (Baltagi, 2001).  

 

2.5 Validitet & Reliabilitet 
 

Vid forskningar så bör de som gör studien hålla sig kritiska till sitt arbete och den 

underliggande data ansamlingen, enligt Jacobsen (2002). Det är viktigt för studien att samtlig 

data är tillförlitligt och relevant. Reliabilitet handlar om att man är noggrann i sin 

datainsamling och analys det vill säga att man ska försöka uppnå en hög tillförlitlighet i data. 

Den andra kategorin som behövs för att styrka en studie är validitet, vilket innebär att man 

mäter vad man avser att mäta för att uppnå en hög grad av giltighet (Höst m.fl. 2006). 

 

 
Figur 3.1 

Figuren visualiserar hur processen med kvalitetssäkringen av sekundärdata har hanterats genomgående i arbetet.  
 

 

För att kunna nå en hög grad av reliabilitet och validiteten så kan enligt Jacobsen de tre 

följande frågor besvaras: 

 

 Har vi fått tag i det vi ville ha? (intern validitet)  

 Kan vi överföra det som vi funnit till andra sammanhang? (extern validet)  

 Kan vi lita på de data som vi samlat in? (reliabilitet) 
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Den första frågan kan besvaras med att vi, genom databaserna Retriever och SIS Ägarservice 

AB, utgått från att det är relevanta data som har ansamlats. Vidare har vi även utgått från att 

Nasdaq OMX har uppgivit rätt information angående de företag som angivits tillhöra 

stockholmsbörsen. Vi har även granskat varje företag och tagit bort de företag som inte 

uppfyllde våra urvalskriterier. 

Svaret på den andra frågan är att all data vi samlat in inte bör användas i jämförelse med 

andra länders företag. I Sverige räknar vi ut avkastning på totalt kapital på ett annat sätt, än i 

andra länder. Detsamma gäller dem andra nyckeltalen som bör beaktas med stor hänsyn efter 

bransch och organisation.  Det vore alltså olämpligt av oss att hävda att de insamlade data kan 

användas i jämförande syfte mot företag i andra länder.  

En hel marknad förlitar sig på uppgifterna som fördelas av respektive bolags årsredovisning 

vilket vi också gör i denna uppsats. 

 

2.6  Induktiv, abduktiv eller deduktiv datainsamling  
 

Det finns tre olika strategier för datainsamling och dessa används för att få grepp på 

verkligheten, även kallat filosofiska förfaringssätt. Den första av de tre strategierna är den 

deduktiva, som även benämns ”från teori till empiri”. Denna strategi grundar sig i att man 

först anskaffar en del förväntningar om hur världen beter sig och därefter samlar in empiri, i 

syfte att se om förväntningarna är uppfyllda eller är riktiga enligt Jacobsen (2002). De 

förväntningar som byggs upp ska baseras på tidigare teorier samt empiriska slutsatser. 

Kritiken mot denna typ av strategi är att personen som utför forskningen alternativt studien 

söker bara efter enligt egen mening relevant information. Denna information har en tendens 

att få en partisk infallsvinkel till studien enligt Jacobsen (2002).  

I motsatsen till deduktiv finns det induktivt arbetssätt vilket innebär att man utgår från teorier 

vilket växer fram ur det empiriska material som studien baseras efter (Jacobsen, 2002). Steget 

från empirin sker nästan helt utan förväntningar. Det som sker vid ett induktivt 

tillvägagångssätt är alltså att slutsatsen är från empirisk erfarenhet.  

Det finns ytterligare tillvägagångssätt vilket är när forskningen tar utgångspunkten från 

empirin, dock avfärdas inte den teoretiska förståelsen. Den sistnämnda forskningsfilosofin 

kallas abduktivt tillvägagångssätt och kan även förklaras att genom att utnyttja existerande 



 
 

11 

kunskaper hitta mönster alternativt djupa strukturer i specifika fall. En bra förklaring för den 

abduktiva ansatsen kan citeras på följande sätt: 

”Det går ut på att, med utnyttjande av existerande kunskap och referensramar, finna 

teoretiska mönster eller djupstrukturer, som, om de vore giltiga, skulle begripliggöra de 

empiriskt induktiva mönster eller ytstrukturer vilka påträffats – eller snarare framgått genom 

tolkning – i ett enskilt fall.” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 57).   

 

Den sistnämnda förklaringsansatsen ska helst kompletteras med förnyande tillämpningar. 

Med dessa förklaringar vill vi hävda att vi har använt oss av en deduktiv ansats, när vi samlat 

in våra data. 

 

 

Figur 3.2 

Jacobsen (2002) beskriver den deduktiva ansatsen som att forskarna utgår från vissa förväntningar (teorier) och sedan tar med 

sig dessa för att gå ut i världen och samla in empiri. Forskarna går alltså från teori till empiri. I den induktiva ansatsen går 

forskarna från empiri till teori, i det närmaste utan förväntningar.  

 

2.7 Urvalskriterier 
 

Den ursprungliga tanken med vår studie var en avgränsning mot bolag inom 

verkstadsindustrin. Detta visade sig vara ett för litet underlag av företag för att få ett 

tillförlitligt resultat. Vi valde därför att frångå denna tanke, och istället har vi utifrån vår 

frågeställning och kvantitativa undersökning valt att avgränsa oss till alla svenska bolag som 

är noterade på Stockholmsbörsen. Dessa företag finns uppdelade i Stockholmsbörsens lista 

efter storleksordningen, Large -, Small - och Mid Cap. Företagen som beaktas i 

undersökningen har sin respektive redovisning i svenska kronor och säte i Sverige. Vi har 

även bara tagit hänsyn till de bolag som har varit noterade och verksamma under samtliga år, 

från 2005 – 2009.  

Deduktiv Teori Empiri

Induktiv Empiri Teori
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Målet med denna studie blev därför att omfatta samtliga bolag noterade på stockholmsbörsen, 

vilka var 257 till antalet bolag (NasdaqOMX Group, OMX Stockholm All-Share, Hämtad: 

2010-08-07). 

 

Våra urvalskriterier var följande:  

1. Bolagets huvudkontor ska ha sitt säte i Sverige.  

2. Noterad och verksam på OMXS under tidsperioden 2005 – 2009.  

3. Bolagsordningen ska ha ett normalt räkenskapsår, det vill säga, jan – dec. 

4. Fullständig information om bolagen skall vara tillgängligt. 

 

Dessa fyra urvalskriterier uppfylldes dock inte av alla bolag som var noterade på 

stockholmsbörsen. Av olika anledningar, som kommer att presenteras närmare i avsnittet om 

bortfall, togs dessa bolag inte med i urvalet till undersökningen. Skälet till att vi valde 

samtliga bolag i stockholmsbörsen var att vi ville undersöka huruvida samtliga bolag hade en 

styrelsesammansättning, där andelen kvinnor speglade sammansättningen i samhället.   

Reliabiliteten i vår undersökning täcks upp av det stora antalet bolag som verkligen omfattas. 

Detta kan avspegla majoriteten av bolag på börsen och ge en så objektiv bild som möjligt. 

 

2.8 Källkritik  
 

All data i undersökningen är sekundär data och avser åren mellan 2005-2009. I skrivande 

stund är inte samtlig data presenterad vid vår källdatabas. Därför har vi valt att utesluta en del 

bolag som inte har fullständig data presenterad under åren 2005-2009. Dessa bolag hamnar i 

kategorin bortfall. 

 
2.9 Analysvariabler 

 

I denna studie har vi använt oss av andelen kvinnor i styrelser som analysvariabel, i ett försök 

att kunna förklara förändringen i avkastning på totalt kapital. Värdena på andelen kvinnor är 

hämtad från SIS Ägarservice AB. Då denna variabel har stor relevans, var det bra att 

informationen hämtades från samma källa eftersom det ökar tillförlitligheten jämfört med om 

vi hade plockat data från flera olika källor.  
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Andelen kvinnor i styrelser baseras på de ordinarie styrelseledamöterna. Vi har allstå inte tagit 

hänsyn till arbetstagarrepresentanter eller dylikt. Variabeln har räknats fram genom att ta 

antalet ordinarie kvinnliga styrelseledamöter dividerat med det totala antalet 

styrelseledamöter. 

2.10 Kontrollvariabel 
 

Bortsett från den nämnda undersökningsvariabeln, andelen kvinnor i styrelsen, kommer även 

storleken på styrelsen, antalet anställda och ålder på bolaget att användas. Den förklarade 

variabeln i regressionen blir avkastning på totalt kapital. Nyckeltal visar hur tillgångar har 

förräntat sig under året. Detta ger alltså en snabb inblick i hur effektivt företaget eller 

ledningen har förräntat det totala kapitalet. Det kan med andra ord beskrivas som hur 

resurserna, det vill säga ägarkapitalet och lån, har skapat avkastning.  

 

Nyckeltalet tar inte hänsyn till hur investeringarna har finansierats. Det vill säga att med lånat 

eller eget kapital kan nyckeltalet användas på ett ”objektivt” sätt för jämförelser mellan 

företag.  Tillgångars avkastning påverkas dels av omsättningen, men även av hur effektivt 

tillgångarna används. Däremot bör det beaktas att ett krav på hög självfinansieringsgrad ökar 

avkastningskravet ytterligare. Expanderande företag måste betala amorteringar på lån med 

beskattade medel och då krävs det betydligt högre räntabilitet. De valda lönsamhetsmåtten 

beskriver inte det här (Carlsson, 2004). 

 

  Y = Avkastning på totalt kapital 

Räntabiliteten på totalt kapital är ett av de viktigaste nyckeltalen i en verksamhet. 

Lönsamhetsmåttet har som syfte att relatera överskottet i verksamheten till de totala 

tillgångarna. Eftersom resultatet relateras mot tillgångarna hamnar fokuset på 

kapitalanvändningen. Det spelar alltså ingen roll varifrån kapitalet kommer, det behandlas 

ändå lika (Carlsson, 2004). 

  X2 = Storlek på styrelse 

Anledningen till att ta med denna variabel var den återges i svenska bolagsstyrningskodens 

föreskrifter, som följer: 
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”Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta 

bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet.” 

Styrelsen ska även inneha varierande kompetens och en jämn könsfördelning ska eftersträvas 

enligt svensk bolagskod (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Svensk kod för bolagsstyrning, 

Hämtad: 2011-01-23). Detta leder in på argument som flera tidigare forskare för vilket 

framhäver att styrelsens storlek avspeglar balansen mellan övervakning och kostnaderna. För 

sådan övervakning styr alternativen vilket påverkar resultatet i företaget (Gillan m.fl. 2004). 

X3 = Ålder på bolag 

Åldern på bolaget åskådliggör hur det strukturella arbetet har pågått under flera år. Denna 

variabel är medtagen eftersom tidigare studier har visat att styrelsen är mer självständig när 

företagets ålder är högre. Detta innebär att unga företag påverkas i större grad än ett äldre 

företag med längre historisk bakgrund. Det här resulterar även i att företag som är mer 

etablerade kan få bättre avkastning på tillgångarna än ett ny etablerat företag. Det vill säga att 

ett företag, under tillväxtfasen, har andra förutsättningar till räntabiliteten på tillgångarna, 

(Thomas I. Selling & Clyde P. Stickney, 1989). 

 

X4 = Antal anställda 

Denna faktor förklarar storleken på bolaget, vilket även kan göras med hjälp av omsättningen. 

Valet att använda antal anställda är att det inte finns någon direkt korrelation med den 

förklarade variabeln, avkastning på totalt kapital.  

2.11 Bortfall 
 

Enligt Nasdaq OMX börslista fanns det 257 noterade bolag vid analys tillfället. Efter ett antal 

bortfall kvarstår 140 bolag i vår undersökningsgrupp. Bortfallet består av de företag som inte 

uppfyllde våra urvalskriterier, vilka vi redan skrivit om i tidigare avsnitt. Anledningen till 

bortfallen var av olika orsaker som beskrivs här nedan. 

 Säte ej i Sverige 

Bolag som hade sitt säte, det vill säga sitt huvudkontor, i andra länder förutom Sverige 

togs inte med i undersökningen. 
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 Notering efter 2005 

Bolag som noterades efter 2005 föll utanför vår undersökningsperiod och togs därför 

inte med i undersökningen. 

 

 Ofullständig information 

I en del bolag där fullständig information inte tillhandahölls av vår databas Retriever, 

var vi tvungna att utesluta från undersökningsgruppen. Exempel på sådant bortfall var 

att det saknades information angående avkastning på totalt kapital.  

 

 Uppköp 

Bolag som blev uppköpta togs inte med i undersökningen. 

 

 Avnotering 

Bolag som avnoterats av olika orsaker som till exempel uppköp, togs inte med i 

undersökningen. 

 

 Konkurs 

Bolag som hade gått i konkurs togs inte med i undersökningen, då de inte längre 

bedrev en verksamhet. 

Det finns ett totalt bortfall av 117 bolag och dessa har uteslutits från undersökningsgruppen. 

Ett sådant stort bortfall leder kanske till att undersökningsgruppen inte är idealiskt 

representativ, men desto värre hade det varit att ta med dessa bortfall. Vi skulle då få ett 

resultat med låg tillförlitlighet och giltighet, som i sin tur inte skulle kunna förklara vår 

problemformulering. Med denna utgångspunkt har vi valt att kategorisera dessa bolag som 

bortfall. 
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2.12 Metodproblem 
 

Vid en statistisk undersökning kan man stöta på en del metodproblem som kan resultera i ett 

felaktigt resultat. Denna studie stötte på två sådana metodproblem och dessa förklaras 

utförligare här nedan.    

2.12.1 Endogenitetsproblem (Omvänd kausalitet) 
 

Endogenitetsproblem kan dels uppstå när det finns variabler som är beroende av eller 

korrelerade med den förklarade variabeln och utfallet. Detta kan även tydligöras genom 

förklaringen att det finns en korrelation mellan en oberoende variabel och feltermen i en 

regressionsmodell. Det kan även uppstå när förklaringsvariablerna även bestäms av självaste 

utfallet i en undersökning.  I vårt fall skulle detta till exempel innebära att de anställda ska 

räknas som en del av tillgångarna, i själva uträkningen av räntabiliteten av eget kapital. Detta 

skulle ge en kraftig korrelation till den beroende variabeln (Gujarati, 2003). Det ska även ses 

som kontrollvariabel inte fångar upp en skillnad i de relevanta variablerna. Det resulterar i att 

skattningarna inte blir väntesvärdesriktiga i regressionen, vilket bygger på tidsinvariationen 

mellan förklaringsvariablerna (Gujarati, 2003).   

Vidare kan det konstateras att om koefficienterna inte är väntesvärdesriktiga ska problemet 

hanteras för att inte ge ett missvisande resultat. Det finns olika tillvägagångssätt eller metoder 

att eliminera detta problem hävdar Gujarati( 2003). Först kan det inkluderas i data, värden 

som kan förklaras av tillväxt exempelvis antalet anställda. Genom att använda detta sätt 

elimineras problemet med tillväxten eftersom det tas upp av tillväxtvariablerna. Vi har i vårt 

arbete tagit in dummyvariabler i skattningen för respektive företag. Syftet med 

kontrollvariablerna är att helt eliminera problem i en modell som bygger över en viss 

tidshorisont, detta är som grundregel orimlig enligt Gujarati (2003). 
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2.12.2 Multikollinearitet  
 

I denna undersökning har vi utgått ifrån en statistisk metod och utvecklat en 

regressionsmodell. Denna modell har används för att undersöka sambandet mellan den 

beroende variabeln, Y, och med en eller flera oberoende variabler, X (Edling, 2003). Eftersom 

vår undersökning innehåller flera oberoende variabler, kan vi då kalla vår modell för en 

multipel regressionsanalys.   

 

Yi = α + β1X1i + β2X2i + β3X3i+ β4X4i+ εi 

 

Ekvationen visar en multipel regressionsmodell med fyra oberoende variabler som även kallas 

för förklaringsvariabler. 

 

Begreppet multikollinearitet innebär att två eller flera oberoende variabler är korrelerade med 

varandra. Med korrelation menas att de oberoende variablerna har ett samband. En hög 

korrelation mellan två eller flera oberoende variabler innebär att beräkningarna av 

regressionsvariablerna blir mindre pålitliga (Edling, 2003). Detta innebär att förändringen i 

den beroende variabeln Y, även kallad för responsvariabeln, inte fullständigt kan förklaras av 

de förklaringsvariabler som används i regressionsanalysen.  

 

Den vanligaste strategin för att undvika ett sådant problem är att utesluta en av de 

förklaringsvariabler som ger upphov till problemet (Edling, 2003). För att istället hitta 

relevantare förklaringsvariabler som kan ge en högre förklaringsgrad av responsvariabeln. 

 

2.12.3 Utlämnade variabler 
 

Det ska även tas hänsyn till att det kan finnas variabler som kan förklara utfallet, men dock 

uteblivit. Detta problem föreligger då det ska utläsas kausala effekten i regressionen. Det här 

problemet leder till att feltermen i modellen blir korrelerad med den förklarade variabeln. Att 

ett adekvat mått saknas kan ge problem eftersom den utelämnade variabeln eller variablerna 

inte kan mäta sitt samband med resultatet och därför inte undersöks (Studenmund, 2001). 



 
 

18 

Det ska beaktas att variabler som inte är inkluderade i regressionen även påverkar avkastning 

på totalt kapital. Några av följande exempel är saker som påverkar företagets prestation: 

företagskulturer, omorganisationer, stora tillgångar med flera. Dessa variabler har dock aktivt 

valts bort på grund av studiens storlek och utformning.  
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3. Teoretisk referensram 
 

 
I detta kapitel presenteras teorier om styrelsesammansättning och dess påverkan på 

företagens resultat. Vi kommer att lägg fram en grundlig förklaring av en styrelseledamots 

roll i svenska bolag samt statliga utredningar inom området. Dessutom kommer det att föras 

en diskussion utifrån jämställdhets- och demokratiska aspekter. 

 
 

3.1 Styrelsens roll i svenska bolag 
 

Den grundläggande rollen för svenska bolagsstyrelser är att ”svara för bolagets organisation 

och förvaltning av bolagets angelägenheter” (ABL, 8 kap 4 §). Vidare tillhör det också 

huvuduppgiften att ansvara för kontroll av företaget (ABL 8 kap, 4 §). Till det hör kontroll av 

organisationens upprättande, beträffande bokföringen och medelsförvaltningen. Utöver det är 

rollen som styrelseledamot generaliserad i Aktiebolagslagen (ABL) och inte konkret 

avgränsad till specifika uppgifter. 

Det framgår även tydligt av Brodin m.fl. (1999) således att det legala företagets ledande samt 

det bestämmande organ är styrelsen. Vidare har styrelsen det yttersta ansvaret för 

organisationen och förvaltningen av verksamheten. I ett fungerande företag skall styrelsen 

agera länk mellan ägare och företag. Rollen går därmed ut på att förmedla information 

angående ägarnas krav på företaget samt information från företaget till ägarna (Brodin m.fl. 

1999). Möjliggörandet av effektiv kontroll av VD:n och dess arbete leder till kravet på att 

information om företagets förhållanden har ett kontinuerligt flöde enligt Brodin m.fl. (1999), 

vidare blir det upp till VD:n att tillhandahålla dessa uppgifter.  

Företag har ett stort behov av resurser som bland annat genereras av samhället och behöver 

därmed bli accepterade av folket i stort, för att erhålla medlen. Anledningen till vikten av 

acceptans är samhällets alternativa användningsområden för sina resurser, vilket leder till att 

företaget är beroende av omgivningens inställning gentemot företaget. Legitimitet mot 

företaget från deras sociala miljö är, enligt Pfeffer & Salancik (1978), av stor vikt då det finns 

andra valmöjligheter för resursförmedlarna. Företagen kommer löpande att utvärderas efter 
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dess upplevda samhällsnytta i verksamheten av resurskällorna och det är därför av stor vikt att 

få stöd av dessa, hävdar Pfeffer & Salancik (1978). 

Ett företag har som mål att accepteras av samhället och uppfattas som legitima, vilket visas 

med sin värdegrund i bolaget. Det är styrelsens uppgift att förmedla budskapet om 

värdegrunderna samt målen för verksamheten. Det ligger alltså stor vikt i ledningens arbete 

att bli samspelt med omgivande resurskällor, vilket resulterar i vårdandet av företagets sociala 

legitimitet. Detta innebär att företaget accepteras enligt gällande sociala normer efter att ha 

erhållit legitimitet genom att agera efter samhällets förväntningar Pfeffer & Salancik (1978).  

På uppdrag av den förre finansministern Erik Åsbrink las det fram en utredning av en 

kommitté där syftet var att återställa förtroendet till företag på marknaden. Där lades det fram 

bland annat att en ”En jämn könsfördelning i styrelsen skall eftersträvas”. Detta skulle enligt 

kommittén leda till större förtroende av finansmarknaden enligt Åsbrink m.fl. (SOU 

2004:130). Sammanfattningsvis kan styrelsens roll beskrivas som länken för verkställande av 

ägarnas ram för målsättningen för företaget. Det främsta maktmedlet som styrelsen har är att 

avsätta eller tillsätta ledningen i bolaget (Wahl, A. m.fl. SOU 2003:16). Styrelsen står 

ansvariga mot företagets intressenter. Kan därigenom utvärdera samt övervaka organisationen 

och därefter utöva sin makt, i syfte att tillfredställa ägare med flera (Wahl, A. m.fl. SOU 

2003:16).    

 

3.2 Fördelar med heterogenitet 
 

Det finns flera argument för ökad kvinnlig representation i styrelsen, och vi har valt att dela 

upp dessa i två kategorier, etiska och ekonomiska.  

 

3.2.1 Det etiska dilemmat 
 

Andelen kvinnor i Sveriges befolkning uppgår till ca 50,2 % per 31 december 2009 (SCB, 

2010-06-22, Sveriges Befolkning 2009, Hämtad: 2010-09-23). Detta speglar inte dagens 

styrelsesammansättning, där andelen män fortfarande förfogar över majoriteten av alla 

styrelseposter (Campbell & Minguez-Vera, 2008). Utifrån den demografiska fördelningen i 



 
 

21 

Sverige kan det anses vara omoraliskt att kvinnor inte utgör en större andel i bolagsstyrelser, 

när den svenska befolkningen utgörs av ungefär lika stora andelar män såsom kvinnor.  

3.2.2 Det ekonomiska dilemmat 
 

Det hävdas att en ökad mångfald främjar en bättre förståelse av marknaden genom att matcha 

mångfalden i bolagsstyrelsen med mångfalden hos potentiella kunder. Detta ökar i sin tur 

företagets förmåga att penetrera marknaden. Marknaden är en heterogen mötesplats där 

efterfrågan kommer från alla olika håll. För att ett företag ska kunna ta marknadsandelar, är en 

bra början att försöka fånga upp marknadens alla signaler från alla konsumenter (Campbell & 

Minguez-Vera, 2008).  

 

För det andra påstås det att en ökad mångfald ger utrymme för kreativitet och innovation då 

dessa egenskaper varierar systematiskt med demografiska variabler såsom kön. En ökad andel 

kvinnor i styrelse, torde således leda till att bolagsstyrelser får mer inslag av kreativitet. För 

det tredje anses mångfald öka problemlösning, då det framträder flera kreativa förslag från en 

heterogen styrelse än en homogen styrelse. Genom att ha en bredare uppfattning kommer 

styrelsen att få en bättre förståelse av komplexiteten i företagsklimatet och därmed förbättra 

beslutsfattandet. (Campbell & Minguez-Vera, 2008) 

 

Detta resonemang leder till det faktum att valet av en styrelseledamot bör baseras på den 

erfarenhet och kunskapsnivå kandidaten äger samt faktorer som leder till mångfald. Företagen 

som misslyckas med att välja de mest lämpliga kandidaterna till styrelsen skadar dess 

finansiella resultat. (Campbell & Minguez-Vera 2008) 

 

En mer jämställd styrelse kan även förbättra ett företags konkurrenskraft. Detta kan dras som 

en fördel om det förbättrar bilden av företaget och om detta har en positiv effekt på kundernas 

beteende och därmed på företagets resultat (Smith m.fl. 2006). 
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3.3 Nackdelar med heterogenitet 
 

Det finns också argument för en ökad mångfald i bolagsstyrelser kan leda till att företagens 

resultat påverkas negativt. 

 

Medlemmar i homogena styrelser tenderar att ha en egen jargong och kommunicera mer, 

eftersom de är mer benägna att dela samma yttranden om de alla är av till exempel samma 

kön (Earley & Mosakowski, 2000). Homogena grupper av människor är också mer 

samarbetsvilliga och erfar färre konflikter jämfört med en blandad grupp av människor 

(Williams & O’Reilly, 1998). 

 

En ökad jämställdhet i styrelser ger upphov till många nya idéer, åsikter och frågor. Som vi 

tidigare nämnt, ger det styrelsen en bredare uppfattning och förståelse och kan därmed 

förbättra beslutsfattandet. En ökad jämställdhet i styrelser ger dock också upphov till att det 

uppstår fler konflikter som kan vara mer tidskrävande och mindre effektiva på grund av att 

styrelsen inte är samarbetsvillig (Lau & Murnighan, 1998).  

 

3.4 Riskaversion 
 

Människor är olika till kön, nationalitet, religion och andra faktorer. De har dessutom olika 

benägenhet att ta risker vid investeringar och beslutsfattande. Denna individuella egenskap 

kan förklaras av riskaversion. En riskavert investerare som står inför två placeringsalternativ 

med lika hög förväntad avkastning, men med olika risker, föredrar det placeringsalternativ 

som ger en lägre risk. Riskaversion är således ett mått på individers förhållningssätt till risk.   

 

Det finns flera studier som behandlar män och kvinnors riskaversion. Jianakoplos och 

Bernasek (1998), har undersökt investeringsmönstret hos ensamstående män, ensamstående 

kvinnor och gifta par, för att urskilja om det finns en skillnad. Denna undersökning är baserat 

på data från 1989 års Survey of Consumer Finances. De kom fram till att ensamstående 

kvinnor är betydligt mer riskbenägna, än ensamstående män. Detta skulle kunna tolkas som 

att ensamstående kvinnor använder sig av en mer försiktig investeringsfilosofi och håller en 

mindre andel av sin förmögenhet i riskfyllda tillgångar (Jianakoplos & Bernasek, 1998). 

Problemet med detta är att, ju mer riskavert en person är desto lägre lönsamhet kan man 
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uppnå, än jämfört med en riskälskare (Guiso & Paiella, 2004). Ett gemensamt mål för de 

flesta företag är att uppnå högsta möjliga lönsamhet för att kunna utvecklas och expandera.  

 

Det finns även en koppling mellan VD:ns kompensation och dess risktagande. Detta kan ligga 

till grund för hur styrelsen utser sin VD. Om bolaget eftersträvar en VD med en större 

ambition på avkastning blir styrelsen tvungen att kompensera denna efter det. Detta grundar 

sig i J.G. Haubrich (1994) artikel, där han räknar på vad en ökning i lön ger effekt på VD:ns 

bidrag till aktieägarnas avkastningskrav. Den bidragande faktorn som kan leda till en ökad 

avkastning för ägarna blir ett led av vad riskpreferenserna är hos enskilda styrelseledarmöter. 

Alltså om styrelsen inte vill utsätta bolaget för någon risk blir således detta ett resultat av att 

en VD leder bolaget med låg ambition på förräntning på totalt kapital. Detta argument leder i 

sin tur in på varför risken hos enskilda individer i styrelsen är en betydande faktor (Haubrich, 

1994).  

3.5 Samband mellan styrelse och finansiell prestation 
 

Vi har hittat två studier som visar på att det förefaller sig ett negativt samband mellan 

heterogena styrelser och ett företags finansiella prestation, Bøhren och Strøm (2007) och 

Adams och Ferreira (2009). Enligt Adams och Ferreira (2009) är den kvinnliga faktorn en del 

som påverkar prestationen inom företagets finanser.  Det ska dock även beaktas att tidigare 

forsning har visat att det kan finnas ett positivt eller inget samband alls mellan heterogena 

styrelser och den finansiella prestationen, hävdar Kochan m.fl. (2003). Resultatet för 

forskningen inom området sprider sig stort och det kan komma att ändra sig markant.  

Det ska även tas i beaktande att en del av de tidigare forskningarna riktar sig mot 

marknadsnoterade bolag, medan andra studier baserar sina undersökningar på onoterade 

bolag. I ett marknadsnoterat bolag är aktieägarnas spridning större och detta kan i sin tur leda 

till att trender påverkar styrelsesammansättningen. Det finns dock forskning på svenska 

företag där det visar främst att det inte finns samband mellan företagens prestationer och 

heterogena styrelser (Rietz & Henrekson, 2000). I denna studie betonar Rietz och Henrekson 

(2000) vikten av kontroll vid stora företag och sektorer, samt att hitta något inflytande på 

resultatet från genus mångfald i förvaltningen. Studien påvisar att det inte finns någon form 

av betydelse av heterogena styrelser. Det har enligt Hermalin och Weisbach (2003) visat sig 
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att sammansättningen av styrelsen inte spelar någon roll däremot har storleken på styrelsen 

och prestationerna i företaget en negativ korrelation (Hermalin & Weisbach, 2003). 

Det har framkommit, bortsett från det allmänt vedertagna att ledare befordras tack vare sin 

kompetens, dock att befordringar har skett utan grund i kompetens och betydande prestationer 

enligt forskning (Wahl, A. m.fl. SOU 2003:16). Vidare finns det studier som visar att 

resultatet av karriärframgångar inte har något samband med personlighetsdrag. Det finns dock 

samband mellan intelligens, självtillit, ansvarskänsla, uthållighet, karriärframgång med mera 

enligt Abrahamsson & Andersen (1996).  

Utöver vad som sagts finns det även andra delar som korrelerar med styrelsens prestationer 

och effektivitet, vilka är formella styrelserutiner, frekvensen för styrelsemötena och dem 

existerande formella utvärderingar av styrelsens prestationer (Demb och Neubauer, 1992; 

Forbes och Milliken, 1999).  

 

  



 
 

25 

4. Resultat & Analys 
 

 
Resultatet av denna studie kommer att presenteras i samband med analysen i detta kapitel. Vi 

kommer först att presentera medelvärdet av andelen kvinnor, storlek på styrelsen och 

avkastning på totalt kapital för att visa skillnaderna över tiden. Därefter redovisas 

regressionsresultaten av våra utvalda variabler för att sedan analyseras och återkopplas till 

tidigare forskningar. Här kommer även hypotesresultaten att presenteras där de kommer att 

ställas mot resultaten av undersökningen.   

 

4.1 Medelvärdesanalys 
 

För att inleda beskrivningen av resultatet har vi i ett diagram åskådliggjort en procentuell 

ökning av andelen kvinnor genom åren.  Diagrammet påvisar en markant förändring mellan 

åren 2005 och 2009. Den kvinnliga tillväxten i bolagsstyrelserna är konstant och har över de 

undersökta åren ökat med totalt 38,74 % (Figur 4.1). Detta trots det relativt konstanta 

medelvärdet för storleken på styrelsen (Figur 4.2).  

 

Figur 4.1 
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Medelvärde av andelen kvinnor i 
börsbolagen mellan åren 2005 och 2009
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En ökning enligt figur 4.1 kan vara ett led av kvoteringsdiskussionen som förs på ett politiskt 

plan i Sverige. Resultatet kan även vara en indirekt påverkning av ökad granskning mot 

valberedningar som lägger fram ledamotsförslag till ägarna av noterade aktiebolag.  

Medelvärdet för storleken på styrelsen visas i följande figur där samtliga av bolagets 

styrelsemedlemmar har adderats och delats på antalet observationer. Vi kan därmed se att det 

inte finns någon direkt korrelation mellan andelen kvinnor och storleken på styrelsen. Detta 

resultat är inte i enlighet med resultatet från en annan studie där korrelationen visade sig vara 

negativ (Daunfeldt & Rudholm, 2011). I figuren kan vi se ett bibehållet medelvärde som inte 

har förändrats över de undersökta åren. Som vi tidigare har nämnt i teoridelen finns det 

forskning, bland annat Adams och Ferreira (2009), som tyder på att den finansiella 

prestationen borde påverkas av en mer heterogen styrelsesammansättning.  

 

 

Figur 4.2 (observera att det skiljer 0,14 mellan högsta och lägsta.) 

 

För att kunna dra jämförelser med tidigare forskning som hävdar både för- och nackdelar mot 

heterogena styrelser, var vi tvungna att använda någon form av nyckeltal. Carlsson (2004) 

beskriver i litteraturen att avkastning på totalt kapital är ett viktigt nyckeltal. Då dess syfte är 
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att relatera överskottet i verksamheten till de totala tillgångarna. Fokuset hamnar alltså på hur 

företaget använder tillgångarna. Enligt svensk lagstiftning är det en av styrelsens yttersta 

roller att kontrollera medelsförvaltningen i bolaget.  

Figur 4.3 visar hur effektivt tillgångarna har använts genomsnittligt på börsen. Det ska dock 

beaktas att extrema värden är inräknade i detta diagram. Mellan åren 2005-2007 har 

utvecklingen på tillgångarnas avkastning sjunkit. Det som händer sen är att extrema 

observationer rör sig åt respektive håll, de följande två åren. Det är bara år 2009 som visar ett 

negativt värde, vilket kan bero på konjunkturläget och att det är flera små bolag som 

observerats i undersökningen. Listan Small Cap utgör hälften av alla observerade data, och 

det är just dessa företag som visar extremare värden på avkastning på totalt kapital.  

Haubrich (1994) forskning visar på att en högre lön hos VD ger ett incitament på högre 

avkastning, vilket kan ses som ett resultat av hur bolagen styrs. Detta resulterar i att 

marknaden sätter sin prägel i företaget och att styrelsen via ägarna kräver hög avkastning. 

Med detta som bas kan företagens styrelsesammansättning baseras i större aspekt på 

individers riskpreferenser än deras kön. Detta är även helt i linje med vad Campbell och 

Minguez-Vera (2008) påpekar att förekomsten av kvinnor i sig inte präglar värdet på ett 

företag. Detta är en av orsakerna till varför inte avkastningen på totalt kapital är i riktning med 

ökat antal kvinnor.  
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Figur 4.3 

4.2 Paneldataanalys 
 

Resultatet av vår dataansamling har vi valt att presentera i två olika tabeller. I Modell 1 har vi 

tagit hänsyn till stockholmsbörsens storleksfördelning med utgångspunkt ifrån små bolag, 

Small Cap, i förhållande de större bolagen, D Medium och D Large. Detta gjorde vi för att 

fånga upp skillnaderna i analysen. I Modell 2 har vi valt att inte ta med skillnaderna i 

stockholmsbörsens indelning på storleken. Variablerna i dessa tabeller härleds ifrån statistiska 

körningar i form av paneldata.  

I Modell 1 kan vi utläsa att det finns en hög variation i p-värdena. Andelen kvinnor i styrelsen 

har ett p-värde på 0,269, vilket innebär att sannolikheten att se ett utfall som är unikt eller inte 

trovärdig är för stor. Det vill säga att slumpen har en betydande roll för att tolka utfallet av 

den förklarande variabeln. Variabeln Antal styrelseledamöter påvisar ett p-värde på 0,989 

vilket är en alldeles för hög signifikansnivå för att resultatet ska vara pålitligt. Detsamma 

gäller förklaringsvariabeln antal anställda i denna modell, då p-värdet uppgår till 0,757.  

Vid en signifikansnivå på 10 % kan bolagets ålder antas som en pålitlig variabel i denna 

modell. Med detta menas att bolagets ålder är en faktor som påverkar utvecklingen av 
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responsvariabeln, avkastning på totalt kapital. Kravet är dock att vi är på en signifikansnivå 

på 10 %.  

Vi har använt oss av dummyvariabler för att fånga upp variationer i storleken på bolagen, 

alltså klassificeringen på stockholmsbörsen listor. Om man tittar på 5 % -nivån är 

dummyvariablerna, D Medium och D Large, signifikanta.   

Dummyvariablerna som använts för att fånga upp skillnaderna mellan åren med 2005 som 

basår, klarar inte av att hamna under en signifikansnivå på 10 %.  

 
Modell I: Paneldata regression     

Variabler Koefficienter  Standardfel P-värde 

Konstant - 0,159 3,700 0,966 

Andel kvinnor i styrelsen 0,067 0,061 0,269 

Antal styrelseledamöter 0,008 0,576 0,989 

Bolagets ålder 0,045 0,026 0,091** 

Antal anställda - 0,000 - 0,000 0,757 

D Medium 4,889 1,747 0,005* 

D Large 6,957 2,214 0,002* 

D 2006 0,409 2,124 0,847 

D 2007 2,492 2,134 0,243 

D 2008 - 3,313 2,148 0,123 

D 2009 - 3,337 2,153 0,122 

R2 0,046   

D = Dummyvariabel *=signifikans på 5 % -nivå ** = signifikant på 10 % -nivå,  
 
 

Vi utförde därför en till statistisk körning för att se om det fanns en skillnad om vi tog bort 

dummyvariabler som delade in bolagen i storleksordning (se Modell II). Det som visade sig 

då var att p-värdet minskade på flera olika variabler, till exempel hamnade andel kvinnor i 

styrelsen på p-värdet 0,147.  

Vidare fick storleken på styrelsen en klar signifikant betydelse på 10 % -nivån, då p-värdet 

sjönk till 0,083. Den förklarande variabeln med åldern på bolaget uppvisade ett p-värde på 
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0,013, vilket är klart under 5 % -nivån. Den beskrivande variabeln, antal anställda, har ett ökat 

p-värde då den uppvisar ett värde på 0,798. Det betyder att även här har slumpen en för 

betydande roll för att kunna dra en slutsats av resultatet från denna förklarande variabeln.  

Modell II: Paneldata regression     

Variabler Koefficienter Standardfel P-värde 

Konstant - 4,222 3,503 0,229 

Andel kvinnor i styrelsen 0,088 0,061 0,147 

Antal styrelseledamöter 0,902 0,520 0,083** 

Bolagets ålder 0,063 0,025 0,013* 

Antal anställda - 0,000 - 0,000 0,798 

D 2006 0,483 2,140 0,821 

D 2007 2,352 2,150 0,274 

D 2008 - 3,486 2,164 0,108 

D 2009 - 3,497 2,169 0,107 

R2 0,032   

*D = Dummyvariabel *=signifikans på 5 % -nivå ** = signifikant på 10 % -nivå, 
 

 

4.3 Modellernas förklaringsgrad(R2) 
 

Determinationskoefficienten från modellerna visar på följande resultat: 

 R2 

Modell I 0,046 

Modell II 0,032 

 

Resultatet från Modell I visar på en förklaringsgrad på 0,046, vilket innebär att denna andel 

förklarar variationen i avkastning på totalt kapital. Modell II fick ett lägre värde på 
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förklaringsgraden vilket är naturligt på grund av att vi tog bort dummyvariabler. Den låga 

förklaringsgraden grundar sig i variablerna som vi använt oss av inte kan förklara variationen 

i förändringar på responsvariabeln. Hade vi valt att ta med flera variabler skulle det ha 

resulterat i en högre förklaringsgrad för båda modellerna. Detsamma skulle gälla om man 

även valde andra variabler som inte hade påverkats av multikollinearitet.  

Undersökningen utgick dock på att se hur mycket kvinnor i bolagsstyrelsen påverkade 

resultatet i företag och vi valde därför ut variabler som vi ansåg korrelera minst med varandra. 

Alltså var inte syftet med undersökningen att hitta en modell som bäst kunde förklara 

variationen i responsvariabeln. Därför har vi fått det låga R2-värdet i båda modellerna.  

4.4 Hypotesprövning 
 
Enligt kapitel tre framställdes två olika hypoteser som arbetet skulle acceptera eller förkasta 

med hjälp av undersökningsresultaten. Nedan följer en analys av hypoteserna och ett 

resonemang om huruvida dessa accepteras enligt prövningarna. 

 

• Vår nollhypotes H0 är att fler kvinnor i styrelsen påverkar avkastning på det totala 

kapitalet.  

Resultaten av båda modellerna resulterade i att H0 förkastas då signifikansnivån var för hög 

vid samtliga prövningar, alltså 1, 5 samt 10 % -nivåerna. 

• Mothypotesen H1 är att fler kvinnor i bolagsstyrelser inte påverkar avkastning på det 

totala kapitalet. 

Detta resulterar i att vi bör acceptera H1, vilket innebär att bolagen inte påverkas av andelen 

av kvinnor i styrelsen. Anmärkningsvärt är att storleken på styrelsen samt bolagets ålder, vid 

en hypotesprövning av liknade slag, hade resulterat i en accepterad nollhypotes. Detta gäller i 

Modell II på en 5 % respektive 10 % -nivå. I Modell I ges bara variabeln bolagets ålder 

signifikant utslag som tidigare nämnts.  
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5. Slutsats 
 

 
Inledningsvis kommer vi att föra en diskussion kring uppsatsens syfte och resultat för att 

kunna svara på vår frågeformulering. Förslag till vidare forskning kommer även att 

behandlas i detta kapitel.  

 
 

5.1 Slutsats  
 

Uppsatsens syfte var att undersöka om hur en förändring i avkastning på totalt kapital 

påverkas av en förändring i andelen kvinnor i bolagsstyrelser. Detta gav oss en hypotes som 

skulle resultera i att en större andel kvinnor gav ett bättre resultat. 

Med detta sagt menar vi faktiskt inte att styrelsesammansättningar med fler kvinnor ger ett 

bättre finansiellt resultat. Vårt resultat tyder alltså på att det inte finns ett samband med ökat 

andel kvinnor i bolagsstyrelser och förbättrat resultat i form av resursanvändning. För att 

kunna besvara vår problemformulering hänvisar vi till modellerna med resultatet att det inte 

finns något direkt samband. Tidigare studier (Daunfeldt & Rudholm, 2011) om att det inte 

finns en korrelation mellan företagsresultat och andelen kvinnor i styrelsen, kan ha påverkat 

dagens styrelsesammansättning, utan ökningen enligt figur 4.1 har till största delen blivit en 

konsekvens av den politiska debatten.   

Bolagets ålder visade sig ha, enligt båda våra modeller, signifikanta positiva effekter på vår 

responsvariabel. Storleken på styrelser visade samma effekt i Modell II. 

Detta resultat stöds av Rietz och Henrekson (2000) och deras forskning där det inte fanns 

något samband med heterogena styrelser och bolagets prestationer. Det ska dock tas i 

beaktning att en heterogen styrelse även fäster vikt vid inslag av mångkulturella styrelser. 

Som vi tidigare tagit upp i teoridelen har Adams och Ferreira (2009) presenterat ett resultat 

där den kvinnliga faktorn är en del som påverkar prestationen inom företagets finanser. Detta 

är något som vi inte alls finner delaktighet i då, precis som Kochan m.fl. (2003) har beskrivit 

att det inte behöver finnas ett samband mellan heterogena styrelser och den finansiella 

prestationen. 



 
 

33 

Naturligtvis ska hänsyn tas till att dessa forskningar är utförda på olika geografiska 

marknader samt med olika förutsättningar. Detta ger således resultat inom området som 

skiljer sig stort och som kan ändra sig markant. 

Det förs vardagliga debatter vidare om könskvotering ska införas eller inte i bolagsstyrelser, 

till exempel var könskvotering en valfråga inför valet 2010 (Bolling, A., 2010-03-30, 

Kvotering till styrelser blir en valfråga. Dagens Nyheter Hämtad: 2010-11-15). Vidare kan 

diskussionen, att uppnå jämställdhet genom kvotering, baseras på resonemang från debatter 

eller om forskning ska beaktas. Vi anser att det är hälsosamt med debatter kring detta ämne, 

men i slutändan bör resultatet från forskningar tala sitt klara språk.  

Till vår kännedom fyller styrelsen en viktig funktion och dess roll är till stor del lagstadgat. 

Detta leder in på att, rollen som styrelsemedlem, ställer stora krav på individen eftersom det 

är ett förtroendeuppdrag. Genom införandet av könskvotering kan det leda till ökad kreativitet 

vilket i sin tur leder till ökad förmåga att lösa problem, enligt oss som även stöds av Campbell 

och Minguez-Vera (2008). Vi tror dock att det finansiella resultatet kan skadas om fel 

människor väljs in i styrelsen, trots att detta ökar heterogeniteten. Som även styrks av vårt 

resultat, alltså att det inte finns ett samband mellan det finansiella resultatet och andelen 

kvinnor i styrelsen. Företag har en tendens att misslyckas med det finansiella resultatet vid 

valet av styrelsemedlemmar påpekar också Campbell & Minguez-Vera (2008). En ökad 

granskning av valberedningskandidaterna och styrelsekandidater kan leda till rätt individ 

hamnar på rätt plats i styrelsen.  

Här kommer även uppsatsen som vi nämnde i början av arbetet in från Uppsala Universitet, 

vilket vi ansåg utgå från en subjektiv ansats och missvisande lönsamhetsmått. Med detta som 

bakgrund antog vi utmaningen för att genomföra en studie med en objektiv ansats. Vi anser 

att en sådan utgångsläge som denna föranleder till en högre reliabilitet och validitet av 

resultatet. Detta eftersom vår studie skulle få samma resultat oavsett vem som utförde arbetet, 

förutsatt att samma variabler används.    

Vår uppfattning efter våra resultat tyder på att ett företags prestation inte påverkas av en 

större andel kvinnor i bolagsstyrelser. Diskussionen lämnas istället till vad som anses vara 

samhällseffektivast. Här kan vikten av kvinnorna ha en stor betydelse då en äldre studie 

påvisar att ensamstående kvinnor kan vara mer riskbenägna (Jianakoplos och Bernasek 1998). 

Utifrån den generella riskaversionen hos kvinnor och män, kan det vara lämpligt att det finns 



 
 

34 

en större andel kvinnor i styrelser, då kraftiga konjunktursvängningar förekommer. Anledning 

till det här är att kvinnor använder sig av en försiktig investeringsfilosofi som kan vara till 

fördel då finansiell instabilitet råder i samhället.    

 

5.2 Förslag på vidare forskning 

För att kunna ge samhällsdebatten mer fundamental fakta är våra förslag till vidare forskning 

att leta fram variabler som har en högre förklaringsgrad. Ett annat förslag är att undersöka om 

orsakerna till att fler kvinnor utses till styrelseledamöter beror på att företaget redan har en 

hög lönsamhet eller något annat samband.    

En tredje forskningsfråga är att mäta tre icke-synliga variabler liknade anställningen i 

företaget, utbildning och arbetslivserfarenhet, för att se om dessa är bidragande faktorer till 

styrelseämbeten. Oavsett könstillhörighet borde dessa faktorer påverka utfallet av vem som 

får styrelseplatsen.  
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